อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
วิทยากรและทีป่ รึกษาประจําสถาบัน
การศึกษา
: ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
: ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์ : วิทยากรและวิทยากรทีป่ รึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
: อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
: ทีป่ รึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

อาจารย์อฐั พล คงสิ ทธิ วงศ์
วิทยากรและทีป่ รึกษาประจําสถาบัน ด้านระบบ ISO
การศึกษา
: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ เอกวิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
: Bachelor of science in Biotechnology
From RAJAMANGALA UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY TAWAN-OK, Thailand
ประสบการณ์ : วิทยากรและวิทยากรทีป่ รึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
: Lead Auditor ISO 9001:2008 ,
: IQA GMP&HACCP
: Global G.A.P Awareness & Interpretation
: Requirements BRC
: ISO 13485:2016 Requirement & Internal Audit
: Process Validation for Medical Devices

อาจารย์นพวิ ชยั แสงนาค
วิทยากรและทีป่ รึกษาประจําสถาบัน ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าและขนส่ง
บัญชีและภาษี การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคลากร
การส่งเสริมการเกษตร การจัดการธุรกิจเกษตร
: ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต ( บช.บ ) สาขาบัญชี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: ปริญญาตรี : เกษตรศาสตรบัณฑิต ( กษ.บ. )
สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์ : วิทยากรและวิทยากรทีป่ รึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
: ทีป่ รึกษาอิสระ ผูท้ าํ บัญชีอสิ ระ ( CPD )

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
ประวัติการศึกษา

ปริ ญาโท : เศรษฐศาสตร์ ( ศศม ) สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี : มนุ ษย์ศาสาตร์ ( ศศบ) สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียน : ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
(International Transport and Business School : ITBS)
หลักสูตร : หลักสูตรทีป่ รึกษาวิชาชีพธุรกิจ
ประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ : ปวช. พาณิชยกรรม โรงเรียนพาณิชยการสุพรรณบุร ี

ประสบการณ์

ที่ปรึกษา
: โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปกองพัฒนา
ขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
: ด้านอุตสาหกรรมโครงการ SMEStronger/Regularlevel โดยสถาบันวิจยั พัฒนาและนวตกรรม
เพื่ออุตสาหกรรม(สวน.)และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
: โครงการ SMEStronger/Regular level โครงการส่งเสริม และพฒันาธุรกจิระดับเติบโต (สสว)
วิ ทยากร
- วิทยากรและวิทยากรทีป่ รึกษาสถานบันฝึกอบรมโมติวา
- วิทยากรสถาบันฝึกอบรม KNC เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
- วิทยากรประจาสถาบันฝึกอบรม GTTC
การทํางาน
- กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั เอสซีคอนซัลแตน์ จากัด
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายโลจิสติกส์ หาญเอ็นจิเนียริง่ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การขนส่งบริษทั ดีคอนโปรดักส์ จากัด (มหาชน)
- ผูจ้ ดั การขนส่ง บริษทั ออโต้ ทรานสปอร์ต จํากัด
- เจ้าหน้าทีก่ ารตลาด (BROKER) บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์เกรียตินาคิน
- เจ้าหน้าทีก่ ารเงินบริษทั ทิฟฟ่ า ICD จากัด
อาจารย์สอนพิ เศษมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทรา
- วิชาเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค
- วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค
วิ ทยาลัยรัชต์ภาคย์
สัมนาเชิงวิชาการ : TechnicThinking
มหาวิ ทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกณ์
สัมมนาเชิงวิชาการ :การเตรียมความพร้อมสู่ AEC

ตัวอย่างหลักสูตรอบรมที่เคยสอนบางส่วน
หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงวิธกี ารทางานให้เกิดประสิทธิผลและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฎิบตั งิ าน”
หลักสูตร “การจัดเก็บรักษาสารเคมี-วัตถุอนั ตรายและการขออนุ ญาติอย่างถูกวิธ”ี
หลักสูตร “การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการจัดส่ง”
หลักสูตร “ ยุทธวิธแี นวทางการปฎิบตั งิ านภายในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้าประจาปี ”
หลักสูตร “การบริหารจัดการคลังสินค้าและการปฏิบตั งิ านในคลังสินค้ากับการตรวจนับสินค้าประจาปี ”
หลักสูตร “การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสาเร็จรูป(FG)เทรดดิง้ (Trading)และการตรวจนับสินค้าปลายปี
หลักสูตร “เทคนิคการตรวจนับสินค้าเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ”
หลักสูตร “การบริการงานการจัดซือ้ เชิงรุก”
หลักสูตร “การบริหารจัดการ Outsource อย่างมีประสิทธิภาพ”
หลักสูตร “โลจิสติกส์กบั การจัดการสินค้าคงคลัง”
หลักสูตร “การเพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้ประสพความสาเร็จด้วยหลัก10Q”
หลักสูตร “Supply chain กับการปฏิบตั งิ านภายใองค์กร
หลักสูตร "cost of quality”
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร”
หลักสูตร “การสื่อสาร การประสานงาน การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร”
หลักสูตร “แนวทางในการออกแบบจัดทาฟอร์มเอกสารรายงานเพื่อใช้ในการปฏิบตั งิ านภายในองค์กร”
หลักสูตร “แนวทางในการเตรียมเอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบISO”
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะของพนักงานคลังสินค้าให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ”
หลักสูตร “หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคนให้ทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ”
หลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตแบบ lean”
หลักสูตร “การตรวจรับ–ตรวจจ่ายสินค้าและวัสดุภณ
ั ฑ์อย่างไรให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ”
ฯลฯ

